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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hysterektomi är en vanlig gynekologisk operation som kan utföras på tre olika 

sätt; abdominellt, vaginalt eller laparoskopiskt. En kvinna med en benign sjukdom med behov 

av en hysterektomi lider av många symtom som kan sänka kvinnans livskvalitet och sexuella 

funktion. Kvinnor kan preoperativt ha en ängslan och oro kring hur operationen kommer att 

påverka kvinnans livskvalitet och sexuella hälsa. 

 

Syfte: Att undersöka hur kvinnor skattar sin livskvalitet och sexuella funktion efter en 

genomgången elektiv hysterektomi med benign orsak. 

 

Metod: Litteraturstudie där 13 kvantitativa originalartiklar granskades. Resultaten av dessa 

sammanställdes och analyserades med en innehållsanalys. 

 

Resultat: Den största delen av artiklarna rapporterade att kvinnornas livskvalitet och sexuella 

funktion förbättrades efter hysterektomin. Kvinnornas sociala funktion, fysiska funktion, 

psykiska funktion och deras smärtproblematik förbättrades. Den sexuella funktionen 

förbättrades hos majoriteten av kvinnorna med ökad sexuell frekvens och fler sexuellt aktiva 

men oförändrad sexuell lust. Kvinnorna skattade sin Female Sexual Function Index (FSFI) 

högre, däremot visade två studier på försämrad FSFI och därmed försämrad sexuell funktion. 

Trots den förbättrade FSFI-poängen skattar kvinnorna fortfarande lägre än 

normalpopulationen.  

 

Slutsats: Majoriteten av de kvinnor som genomgått en hysterektomi på grund av benigna 

orsaker skattar sin livskvalitet bättre postoperativt genom att kvinnorna får en förbättrad 

social funktion, fysisk funktion och psykisk hälsa. Den sexuella funktionen skattas högre trots 

att kvinnorna fortfarande skattar lägre än vad normalpopulationen gör. Fler kvinnor blir 

sexuellt aktiva och får högre sexuell frekvens men den sexuella lusten upplevs oförändrad. 
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ABSTRACT 
Background: Hysterectomy is a relatively common gynecological surgery that can be 

performed in three different ways: abdominally, vaginally or laparoscopically. It has been 

suggested that women with benign cause for a hysterectomy suffers from many symptoms 

that can lower a woman's overall quality of life and sexual function. Many women experience 

anxiety prior to the operation concerning the outcomes of the surgery. 

 

Aim: The purpose is to investigate how women estimate their quality of life and sexual 

function after an elective hysterectomy with a benign cause. 

 

Method: A literature review where 13 quantitative original articles were examined. The result 

was compiled and analyzed using a content analysis method. 

 

Results: Most of the articles reported that women's quality of life and sexual function 

improved after the hysterectomy. The women's social function, physical function, mental 

function and their pain problems had improved. This included that the women’s sexual 

frequency and sexual activity improved but their sexual desire was unchanged. In a contrary 

note some women estimated their FSFI higher, whilst in two other studies it was shown that 

some had FSFI which also concluded an impaired sexual function. Although women 

estimated their FSFI higher postoperatively their scores still show lower FSFI score than the 

normal population. 

 

Conclusion: Most women who go through with a hysterectomy because of benign diseases 

evaluate their quality of life to be higher postoperatively by improving their social function, 

physical function and mental health. Their sexual function is estimated to be higher than it 

was preoperatively, even though women still show lower FSFI score than the normal 

population. 

 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Operationsmetoder ............................................................................................................................ 1 
Abdominell hysterektomi (AH) ....................................................................................................... 2 
Vaginal hysterektomi (VH) ............................................................................................................. 2 
Laparoskopisk hysterektomi (LH) ................................................................................................... 2 

Kvinnans upplevelser runtom en hysterektomi .............................................................................. 3 
Sjuksköterskans roll .......................................................................................................................... 3 
Att mäta livskvalitet och sexuell funktion ........................................................................................ 4 

EuroQol-5 Dimension (EQ-5D) ...................................................................................................... 4 
Short-form 36 (SF-36) ..................................................................................................................... 5 
EHP-30 ............................................................................................................................................ 5 
Female Sexual Function Index (FSFI) ............................................................................................. 5 

Teoretisk referensram ....................................................................................................................... 5 
Problemformulering .......................................................................................................................... 6 
Syfte ..................................................................................................................................................... 6 

Frågeställningar ............................................................................................................................... 6 

METOD ..................................................................................................................................... 7 
Design .................................................................................................................................................. 7 
Sökstrategi .......................................................................................................................................... 7 

Urval av databaser ........................................................................................................................... 7 
Sökord .............................................................................................................................................. 7 
Inklusions- och exklusionskriterier .................................................................................................. 7 
Tillvägagångssätt ............................................................................................................................. 8 

Forskningsetiska överväganden ........................................................................................................ 9 
Bearbetning och analys ...................................................................................................................... 9 

Kvalitetsanalys ................................................................................................................................. 9 
Resultatanalys .................................................................................................................................. 9 

RESULTAT ............................................................................................................................ 10 
Påverkan på livskvalitet .................................................................................................................. 11 

Social funktion ............................................................................................................................... 11 
Fysisk hälsa .................................................................................................................................... 11 
Psykisk hälsa .................................................................................................................................. 12 

Smärta ............................................................................................................................................... 12 
Påverkan på sexuell funktion .......................................................................................................... 12 

Sexuell förekomst .......................................................................................................................... 13 
Sexuell lust ..................................................................................................................................... 13 
Sexuell dysfunktion ....................................................................................................................... 13 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 14 
Resultatdiskussion ............................................................................................................................ 14 
Metoddiskussion ............................................................................................................................... 18 

Kliniska implikationer och förslag till vidare forskning ................................................................ 20 
Slutsats .............................................................................................................................................. 20 

REFERENSLISTA ................................................................................................................. 22 

BILAGOR ............................................................................................................................... 27 



	   1	  

	  

BAKGRUND 

Uterus, även kallad livmodern, är ett av kvinnans könsorgan. Livmodern är ett muskulärt 

hålorgan som delas in i tre olika delar: corpus uteri (väggen i livmoderhålan), cervix uteri 

(livmoderhalsen) och fundus uteri (taket i livmoderhålan). Livmoderns uppgifter är att ge 

fostret näring, att skydda fostret och att förflytta fostret ut ur kvinnans kropp under 

förlossningen. Utöver uterus så ingår även vagina, äggledarna och äggstockarna i de kvinnliga 

könsorganen (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). 

 

Hysterektomi innebär att livmodern avlägsnas. Det är en vanlig, stor gynekologisk operation 

som nästan en av tio svenska kvinnor kommer att genomgå. I vissa länder genomförs en 

hysterektomi nästan dubbelt så ofta som i Sverige (Flam & Lundberg, 2007). Det finns två 

olika sätt att avlägsna livmodern, antingen kan det göras totalt vilket innebär att 

livmoderkroppen och livmodertappen tas bort eller så kan den göras supravaginal/subtotalt 

vilket innebär att livmodertappen lämnas kvar och livmoderkroppen tas bort. I vissa fall kan 

även hysterektomin kompletteras med en bilateral ooforektomi vilket innebär att utöver 

livmoder så avlägsnas även äggstockar och äggledare vilket påverkar hormonproduktionen av 

östrogen och progesteron hos kvinnan (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). 

Vanliga orsaker till att genomföra en hysterektomi är sjukdomstillstånd som myom, 

endometrios, blödningsrubbningar, cervixdysplasi eller cellförändringar i livmoder eller 

livmoderhalsen. Borttagning av livmodern är i de allra flesta fall en elektiv operation som 

görs när andra metoder för att lindra besvären kvinnan upplever har misslyckats (Flam & 

Lundberg, 2007). 

 

Operationsmetoder 

Hysterektomi kan utföras på tre olika sätt: abdominellt, vaginalt eller laparoskopiskt. 

Beroende på vilken slags operationsmetod som används återhämtar sig patienterna olika 

snabbt (Flam & Lundberg, 2007). Samtliga operationer medför att eventuella blödningar 

försvinner och att kvinnan inte kan bli gravid, men i övrigt kan hon leva ett normalt liv 

(Borgfeldt, 2014). En hysterektomi är inte alltid den primära behandlingen av sjukdomen utan 

kan förekomma senare i en behandlingstrappa beroende på sjukdomstillståndet. Prognosen av 
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en hysterektomi är god och oftast försvinner symtomen som ledde till ingreppet (Flam & 

Lundberg, 2007). 

 

Abdominell hysterektomi (AH) 

Abdominell hysterektomi innebär att öppen kirurgi används för att avlägsna livmodern, detta 

sker genom en större incision genom bukväggen. Abdominell hysterektomi var den vanligaste 

operationsmetoden i Sverige 2015 (Stjerndahl, Löfgren & Granåsen, 2016). Efter en 

abdominell hysterektomi får kvinnan inte utsätta sig för fysiskt lätt arbete förrän efter 3-4 

veckor, och efter 4-6 veckor kan kvinnan börja utföra fysiskt tyngre arbete (Socialstyrelsen, 

2016). 

 

Vaginal hysterektomi (VH) 

Vaginal hysterektomi innebär att livmodern avlägsnas via slidan, och den operationen 

används i 19% av fallen. Det finns flera fördelar med vaginal hysterektomi jämfört med 

abdominell hysterektomi, så som undvikandet av operationsärr i bukväggen, minskat 

operationstrauma samt minskad risk för ärrbråck och sårinfektion. Det finns dock nackdelar 

med den vaginella hysterektomin då den innebär begränsningar i åtkomlighet och saknad 

möjlighet att undersöka förändringar i lilla bäckenet (Stjerndahl et al., 2016). Tas livmodern 

supravaginalt finns livmoderhalsen kvar och kvinnan bör därför fortsätta med gynekologisk 

cellprovtagning för att undvika eventuell livmoderhalscancer (Borgfeldt, 2014). Efter en 

vaginal hysterektomi är arbetsförmågan nedsatt och sjukskrivning varar i 2-3 veckor vid 

fysiskt lätt arbete och 3-4 veckor vid tyngre arbeten (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Laparoskopisk hysterektomi (LH) 

Laparoskopisk hysterektomi (hysterektomi med titthålsteknik) har liknande nackdelar som 

VH med begränsad åtkomlighet samt saknad möjlighet att undersöka och åtgärda lilla 

bäckenets patologi. Den anses också svårare att genomföra jämfört med abdominell 

hysterektomi. Den har dock en minimalinvasiv teknik med färre komplikationer samt kortare 

återhämtningstid gentemot abdominell hysterektomi (Stjerndahl et al., 2016). Efter 2-3 veckor 

kan patienten börja med fysiskt lätt arbete, och efter 3-4 veckor kan tyngre arbeten utföras 

(Socialstyrelsen, 2016). Laparoskopisk hysterektomi delas in i tre undergrupper; 

laparoskopisk assisterad vaginal hysterektomi (LAVH), total laparoskopisk hysterektomi 

(TLH) och subtotal laparoskopisk hysterektomi (SLH) (Hahlin & Olsson, 1996). 
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Kvinnans upplevelser runtom en hysterektomi 

Lambden och medarbetare (1997) har genomfört en kvantitativ enkätstudie där de använde sig 

av livskvalitetformuläret SF-36 för kvinnor som skulle genomgå en hysterektomi av benign 

orsak som exempelvis innefattar smärtor, kraftiga blödningar, fibroider, dysmenorré samt 

nedsatt sexuell funktion. En kvinna med en benign sjukdom med behov av en hysterektomi 

lider av många symtom som kan försämra kvinnans livskvalitet. Kvinnorna fick svara på SF-

36 vid tre tillfällen; före operationen, 4 månader och 11 månader efter operationen. Kvinnorna 

skattade bättre värden postoperativt (Lambden et al., 1997). 

 

Enligt en kvalitativ studie av Wade och medarbetare (2000) rapporterade kvinnor stor rädsla 

innan genomgången hysterektomi med anledning av brist på information och om vad de 

kunde förvänta sig efter operationen och hur det skulle hanteras. Kvinnorna berättade att det 

fanns en stor ängslan att symtom skulle komma tillbaka. Dessa kvinnor visade postoperativt 

en känslomässig reaktion på den förändrade kroppsbilden och hade svårt att hantera den 

sexuella relationen. En kvinna berättade hur den sexuella lusten försvann över en natt, 

kroppsbilden blev totalt annorlunda och hon jämförde sig med en helt ny maskin. Behovet 

kvinnorna belyste var mer information och stöd av vården.  

 

Berlit et al. (2017) rapporterar i sin tvärsnittsstudie att sexuell hälsa är en viktig faktor för 

kvinnor som ska genomgå en hysterektomi.  Kvinnorna fick preoperativt svara på frågor kring 

förväntningar på den sexuella hälsan postoperativt. Kvinnorna hade funderat mycket på hur 

operationen skulle påverka den sexuella hälsan. Det var även en del av kvinnorna som var 

rädda för ett försämrat sexliv, majoriteten av kvinnorna förväntade sig däremot ett bättre och 

mer frekvent sexliv efter genomgången hysterektomi. 

 

Sjuksköterskans roll 

Som sjuksköterska är det viktigt att stötta patienten och uppfylla behov som finns. Som 

vårdare är det viktigt att kunna visa medlidande för att vara närvarande i mötet med patienten. 

Det skapar ett etiskt ansvar, att vara närvarande och inte överge patienten (Wiklund-Gustin, 

2012). Patienten ska kunna berätta om sitt lidande och sina rädslor så patienten själv blir 

medveten om dessa, i en så kallad narrativ kommunikation. Här kan även sjuksköterskan 

finna behoven som patienten har för att kunna ge en bättre och säkrare vård. Kommunikation 

blir ett medel och ett mål för att förbättra kvinnans hälsa. I ett vårdande samtal går det att 
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stilla lidande, samtidigt som att stillandet av lidandet blir ett gemensamt mål för både 

patienten och sjuksköterskan (Fredriksson, 2012). 

 

Att mäta livskvalitet och sexuell funktion 

För att få information om hur kvinnor som genomgår hysterektomi skattar sin livskvalitet och 

sexuella funktion används enkäter. En fördel med enkäter är att de kan studera stora 

undersökningsgrupper samt användas på olika populationer för att sedan kunna jämföra dessa. 

Ofta används formella instrument så som validerade mätinstrument eller studiespecifika 

enkäter, där självskattning är den mest använda datainsamlingsmetoden (Polit & Beck, 2017). 

	  

Hälsan är mycket viktig för människors livskvalitet. Livskvalitet definieras som hur personer 

uppfattar sin egen livssituation i förhållande till kultur och normer. Livskvalitet handlar inte 

bara om personens fysiska hälsa, utan också om andra faktorer så som självständighet, 

psykiskt tillstånd och sociala relationer (Statens Beredning för medicinsk och social 

Utvärdering [SBU], 2012). Det finns olika mätinstrument för att mäta livskvalitet, två 

exempel är Short-form 36 (SF-36) och European Quality of Life 5-dimension (EQ-5D) 

(Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Sexuell funktion och välbefinnande är väsentligt för att människor ska ha goda sexuella liv. 

Sexuell funktion innefattar ett fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt tillfredsställande 

tillstånd som är relaterat till sexualitet (World Health Organization [WHO], 2012). 

 

EuroQol-5 Dimension (EQ-5D) 

EQ-5D är ett standardiserat frågeformulär för mätning av hälsorelaterad livskvalitet 

(HRQoL). EQ-5D är ett flexibelt verktyg och kan därför användas i olika sammanhang såsom 

att övervaka patientgruppernas hälsotillstånd i olika situationer, att utvärdera och kontrollera 

hälso- och sjukvårdens effektivitet, att utvärdera försämringen/variationen i hälsotillståndet 

vid olika tidpunkter, att bidra till en standardiserad bedömning av övervakning eller 

behandling av läkemedelsverkan, att fastställa befolkningens hälsonivåer på nationell eller 

lokal nivå samt att ge vägledning om fördelning av vårdresurser (Balestroni & Bertolotti, 

2012). 
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Short-form 36 (SF-36) 

SF-36 är ett frågeformulär som mäter åtta dimensioner av hälsa: fysisk funktion, rollfunktion 

fysisk, smärta, allmän hälsa, vitalitet, social funktion, rollfunktion emotionell och psykiskt 

välbefinnande. Poängsystemet går från 0-100, där ett högre poäng indikerar en bättre 

hälsostatus (Jenkinson, Stewart-Brown, Petersen & Paice, 1999). 

 

EHP-30 

EHP-30 är ett frågeformulär som mäter den hälsorelaterade livskvaliteten för kvinnor med 

endometrios. Frågorna berör smärta, kontroll, maktlöshet, emotionellt välmående, socialt 

stöd, självbild, samlag, arbete, relation till barn, läkarkåren samt behandling och infertilitet. I 

frågeformuläret skattar man mellan 0-100 där noll är bästa tänkbara hälsorelaterade 

livskvaliteten (Jones et al., 2001). 

 

Female Sexual Function Index (FSFI) 

För att mäta kvinnlig sexuell dysfunktion, som traditionellt inkluderar störningar av lust, 

upphetsning, smärta/obehag och inhiberad orgasm, används ofta FSFI. FSFI är ett 

mätinstrument som mäter kvinnors sexuella funktion genom att undersöka sex domäner i ett 

frågeformulär. Domänerna består av lust, spänning, flytningar, orgasm, tillfredsställelse och 

smärta. Ett FSFI-värde under 26,55 indikerar på sexuell dysfunktion (Rosen et al., 2000). 

 

Teoretisk referensram 

Virginia Hendersons teori om omvårdnadens grundprinciper bygger på att varje människa har 

specifika grundläggande behov. Henderson identifierar vilka faktorer som berör dessa 

grundläggande behov, samt individens egen kapacitet att tillfredsställa dem. Henderson säger 

även att målet med själva omvårdnaden är att gynna hälsa och tillfrisknande och det måste 

vara patienten själv som formulerar meningen i dessa begrepp. Sjuksköterskans förmåga att 

bedöma en annan människas behov är alltid begränsad. Hendersons teori fokuserar på 

individen som en aktiv, unik och självständig människa. Sjuksköterskans uppgift innebär att 

hen ska hjälpa patienten att utföra åtgärder som gynnar hälsa och tillfrisknande, åtgärder 

individen själv skulle kunnat göra med kraft, vilja eller kunskap. Sjuksköterskan har även som 
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roll att hjälpa patienten förstå sig själv och acceptera det som inte kan förändras. Ju större 

förståelse, desto mer inbjudande till förtroende visar sjuksköterskan. Sjuksköterskan har även 

som uppgift att förmedla patientens ord och vilja till andra vårdgivare, samt se till att 

patienten får tala fritt med bland annat läkaren när patienten själv känner behov och vilja av 

att göra det (Henderson, 1989). 

 

Problemformulering 

En hysterektomi är en gynekologisk operation för att bota sjukdomar eller lindra symtom hos 

kvinnor. Ungefär en av tio svenska kvinnor kommer någon gång i sitt liv att genomgå en 

hysterektomi av olika orsaker. Efter detta ingrepp blir kvinnan infertil och om dessutom 

äggstockarna avlägsnas utöver livmodern kommer hormonproduktionen av östrogen och 

progesteron påverkas hos kvinnan. Detta kan ha en påverkan på kvinnans livskvalitet då det 

innebär att kvinnan blir infertil, får hormonförändringar, blir sjukskriven efter ingreppet samt 

att sex- och samlevnaden påverkas i olika grad. Brist på adekvat information och stöd från 

vården till kvinnan kan leda till att kvinnan upplever svårigheter att hantera den postoperativa 

fasen vilket därmed kan påverka kvinnans livskvalitet och sexuella funktion negativt efter 

operationen. Sjuksköterskan kan med denna kunskapsmässiga sammanställning erhålla mer 

adekvat, aktuell information om det undersökta ämnet och med hjälp av kunskapen som 

erhålls stötta kvinnan innan, under och efter ingreppet så att hennes hälsa och tillfrisknande 

gynnas. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur kvinnor skattar sin livskvalitet och sexuella funktion efter en 

genomgången elektiv hysterektomi med benign orsak. 

 

Frågeställningar 

Hur skattar kvinnor sin livskvalitet efter en hysterektomi? 

Hur skattar kvinnor sin sexuella funktion efter en hysterektomi? 
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METOD 

Design 

Designen som var bäst lämpad till denna uppsats var en litteraturstudie då författarna ville 

göra en kunskapsmässig sammanställning avseende kvinnors livskvalitet och sexuella 

funktion efter en hysterektomi (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Sökstrategi                                                                                                            

Urval av databaser 

De databaser som användes var PubMed och CINAHL. Båda databaser är relevanta inom 

medicin och omvårdnad. 

 

Sökord 

För att specificera vilka sökord som skulle användas i sökningen användes Svensk MeSH, 

detta för att erhålla de rätta medicinska termerna på engelska så sökningen blir specificerad. 

Därmed kan de artiklar som var mest relevanta upptäckas. Sökorden som användes var; 

hysterectomy, experienc*, social support, quality of life, life quality, benign, sexuality, sexual 

function, personal satisfaction och sexual dysfunction. Sökresultat med sökorden presenteras 

nedan, se tabell 1 och 2. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att kunna besvara litteraturstudiens syfte användes kvantitativa vetenskapliga 

originalartiklar. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska, vara refereegranskade och vara publicerade inom 2000-talet. Inklusionskriterier för 

undersökningsgruppen var att kvinnan skulle genomgått en elektiv hysterektomi, orsaken för 

operationen skulle vara benign och artiklarna skulle fokusera på livskvalitet och/eller sexuell 

funktion. Artiklar som inte fanns tillgängliga via Uppsala universitetsbiblioteks 

prenumerationer eller de som inte fanns som Open access exkluderades. Artiklar som 

bedömdes ha låg kvalitet efter kvalitetsgranskningen exkluderades. 



	   8	  

Tillvägagångssätt 

Sökning genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL i september 2017. Sökning 

gjordes även i Google Scholar men valdes att exkluderas då sökningen i Google Scholar 

resulterade i över 20 000 träffar. Olika kombinationer av sökord användes för att hitta artiklar 

i PubMed och CINAHL. Artiklar som ansågs ha relevanta rubriker med avseende på syftet 

valdes ut och efter detta lästes abstract igenom för att sortera ut de artiklar som ansågs vara 

lämpliga för litteraturstudien. Författarna läste på varsitt håll igenom alla valda artiklar för att 

sedan diskutera vilka som uppfyllde inklusionskriterierna och svarade på syftet. Artiklar 

valdes ut och kvalitetsgranskades, se tabell 1 och 2. 

 

Tabell 1, Sökning i PubMed. 

Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
rubriker 

Antal lästa 
abstract 

Antal 
valda 

Hysterectomy AND social support 142 142 14 3 

Hysterectomy AND quality of life 422 422 34 2 

Hysterectomy AND benign AND sexuality 72 72 15 2 

Hysterectomy AND sexual function AND 
personal satisfaction 

18 18 3 0 

Hysterectomy AND sexuality AND sexual 
dysfunction AND benign 

21 21 5 2 

Hysterectomy AND sexuality 271 271 13 4 

 

Tabell 2, Sökning i CINAHL. 

Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
rubriker 

Antal lästa 
abstract 

Antal 
valda 

Hysterectomy AND life quality AND 
experience 

6 6 2 0 

Hysterectomy AND benign AND 
sexuality 

0 0 0 0 

Hysterectomy AND sexuality 80 80 4 1 
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Forskningsetiska överväganden 

I denna litteraturstudie har etiska ställningstaganden genomförts. Inkluderade studier är 

granskade och godkända av en etisk kommitté eller beskriver etiska överväganden. All data 

som svarade på litteraturstudiens syfte har inkluderats (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Bearbetning och analys 

Bearbetningen och analysen bestod av en kvalitetsanalys och en resultatanalys av artiklarna 

som valdes ut. De artiklar som valdes ut till detta arbete var 13 kvantitativa artiklar. 

 

Kvalitetsanalys 

Kvalitetsgranskningsmallen i Forsberg och Wengström (2016) var underlaget för den mall 

som användes för att kvalitetsgranska denna studie. Kvalitetsgranskningsmallen i Forsberg 

och Wengström (2016) modifierades så att den bestod av påståenden med ja/nej/vet ej 

svarsalternativ. För att stämma överens med studien exkluderades vissa påståenden från 

orginalmallen. Svaret “ja” gav ett poäng medan svaren “nej” och “vet ej” gav noll poäng. När 

alla påståenden blivit besvarade räknades artikelns totala poäng ut. Poängen på 

kvalitetsmallen indikerade att artikeln hade hög kvalitet om den fick 13 till 17 poäng, medel 

kvalitet om artikeln hade 8 till 12 poäng eller låg kvalitet om den fick sju poäng eller mindre. 

Poängen ansågs vara en indikator för det slutgiltiga beslutet av artikelns kvalitet. Författarna 

granskade artiklarna individuellt och efter granskningen gjordes den individuella 

kvalitetsanalysen utifrån den modifierade kvalitetsmallen från Forsberg och Wengström 

(2016), författarna diskuterade de individuella bedömningarna och kom fram till vilken 

kvalitet artiklarna hade. En av artiklarna nämnde inga etiska överväganden och exkluderades 

från studien (Sözeri-Varma, Kalkan-Oĝuzhanoĝlu, Karadaĝ & Ozdel, 2011). Ingen av de 

kvarvarande artiklarna bedömdes ha låg kvalitet varför samtliga inkluderades i 

litteraturstudiens resultat. Vilken kvalitet de inkluderade studierna bedömdes ha framgår av 

bilaga 1. 

 

Resultatanalys 

I resultatanalysen har de artiklar som valts ut för studien analyserats genom att göra en 

innehållsanalys. Artiklarna har lästs igenom ett flertal gånger så att förståelsen för innehållet 

har stärkts. Efter detta fokuserade författarna på artiklarnas resultat. Detta gjordes för att 
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hjälpa författarna att uppfatta artiklarnas huvudresultat som stämde in på den här studiens 

frågeställning och syfte, som i sin tur hjälpte till att hitta det resultat som var relevant för 

sammanställningen. Därefter undersöktes likheter och skillnader och dessa analyserades sedan 

för att jämföra artiklarnas resultat (Forsberg & Wengström, 2016). Med hjälp av 

resultatanalysen bildades det sedan tre kategorier och sex underkategorier vilka svarade på 

frågeställningarna om hur hysterektomi påverkar kvinnors livskvalitet och sexuella funktion. 

 

RESULTAT 

I denna litteraturstudie grundade sig resultatet på 13 kvantitativa originalartiklar med medel 

eller hög kvalitet, publicerade inom 2000-talet. Studierna svarade på frågeställningarna om 

kvinnans skattade livskvalitet och/eller skattade sexuella funktion efter en genomgången 

hysterektomi av benign orsak. Studierna var utförda i Storbritannien, USA, Tyskland, 

Finland, Turkiet och Polen och metoderna som användes för studierna var antingen 

retrospektiva studier eller prospektiva studier. Ingående information kring utvalda artiklar 

hittas i bilaga 1. Resultatanalysen ledde till kategorier och underkategorier för att 

sammanställa resultaten utifrån syftet, se tabell 3. Smärta blev en egen kategori då både 

artiklar som belyste livskvalitet och sexuell funktion berörde ämnet smärta. 

 

Tabell 3, kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategori  

Påverkan på livskvaliteten Social funktion 

 Fysisk hälsa 

 Psykisk hälsa 

Smärta  

Påverkan på sexuell funktion Sexuell förekomst 

 Sexuell lust 

 Sexuell dysfunktion 
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Påverkan på livskvalitet 

EQ-5D är ett mätinstrument som användes i två studier för att undersöka hur kvinnornas 

livskvalitet påverkades efter hysterektomi. I studien av Radosa och medarbetare (2014) 

skattade kvinnorna EQ-5D högre postoperativt jämfört med deras skattade livskvalitet 

preoperativt, något som även Gorlero och medarbetare (2008) redovisade. Detta innebar att 

kvinnorna upplevde att deras livskvalitet hade förbättrats efter operationen. SF-36 användes 

för att mäta livskvalitet i studierna av Thakar och medarbetare (2004) och Skorupska et al. 

(2016), där resultatet visade att kvinnorna skattade sin livskvalitet högre efter hysterektomin. 

I studien av Humalajärvi et al. (2014) redovisade 95% av kvinnorna att de var mycket eller 

ganska nöjda med resultatet av operationen ett år postoperativt. Kvinnornas generella hälsa 

blev förbättrad efter hysterektomin (Goetsch, 2005; Tan, Maillou, Mathur & Prentice, 2013). 

 

Social funktion 

Fem av studierna som undersöktes visade att den sociala funktionen hos kvinnorna blev 

förbättrad efter hysterektomi (Brucker et al., 2014; Hartmann et al., 2004; Humalajärvi et al., 

2014; Tan et al., 2013; Thakar et al., 2004). Kvinnornas livskvalitet förbättrades genom att de 

inte längre kände sig maktlösa, de behövde inte längre lika mycket stöd som de behövt 

preoperativt och kvinnorna ansåg att de hade mer kontroll. Utöver detta uttryckte även 

kvinnorna en förbättring i deras arbetsliv samt en förbättrad relation med deras barn (Tan et 

al., 2013). Efter operationen ansåg kvinnorna att de hade förbättrats avsevärt i domänerna 

vardagliga aktiviteter och energi (Humalajärvi et al., 2014). Detta framfördes dock inte av 

Thakar och medarbetare (2004) där kvinnorna tyckte att deras energi blev oförändrad jämfört 

med innan operationen. 

 

Fysisk hälsa 

Återkommande i tre studier var att den fysiska hälsan förbättrades efter utförd hysterektomi. 

Kvinnor som innan operationen hade en begränsad fysisk funktion återgav att de postoperativt 

hade blivit förbättrade (Hartmann et al., 2004; Humalajärvi et al., 2014; Thakar et al., 2004) 

samt att kvinnor uppgav att de kunde återgå till normala aktiviteter efter sex veckor eller 

längre postoperativt (Brucker et al., 2014). De fysiska begränsningar som kvinnorna 

preoperativt upplevde försvann postoperativt (Humalajärvi et al., 2014). 
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Psykisk hälsa 

Hartmann och medarbetare (2004) rapporterade i deras studie att 93% av kvinnorna i 

undersökningsgruppen “kvinnor med depression” led av nedsatt psykisk hälsa preoperativt, 

postoperativt rapporterade författarna att bara 38% av kvinnorna fortfarande led av detta. 

Liknande förbättring kunde även påvisas i studiens andra undersökningsgrupper (kvinnor med 

endast smärta, kvinnor med endast depression och kvinnor utan depression och smärta) samt i 

tre andra studier, där resultatet utmärktes av förbättrad psykisk hälsa med minskad depression 

och ångest, samt en förbättrad hälsouppfattning (Humalajärvi et al. 2014; Tan et al., 2013; 

Thakar et al., 2004). Goktas, Gun, Yildiz, Sakar & Caglayan (2015) rapporterade att det inte 

fanns någon signifikant skillnad preoperativt och postoperativt gällande depression. 

 

Smärta 

En gemensam faktor i sex studier var att smärtproblematiken som kvinnorna upplevde 

preoperativt minskade postoperativt (Brucker et al., 2014; Goetsch, 2005; Hartmann et al., 

2004; Humalajärvi et al., 2014; Tan et al., 2013; Thakar et al., 2004). Smärtproblematiken 

kunde bottna i smärtor vid samlag (Hartmann et al., 2004), endometriossmärtor (Brucker et 

al., 2014; Tan et al., 2013), bäckensmärtor och kroppssmärtor (Humalajärvi et al., 2014). 

Smärta sågs som ett samband till försämrad livskvalitet i form av att den påverkade kvinnans 

kontroll, maktlöshet, förhållande med barn och arbetsliv och när smärtan minskade skattades 

även kvinnornas livskvalitet högre med hjälp av frågeformuläret EHP-30 (Tan et al., 2013). 

Kvinnor som hade depression i kombination med smärta preoperativt hade en stor förbättring 

postoperativt, men var mer benägna att postoperativt uppge smärta vid sex, fick sämre resultat 

än väntat samt rapporterade en långsammare återhämtning jämfört med referensgruppen utan 

smärta och depression (Hartmann et al., 2004). I en studie från USA rapporterades det att 

smärtan som stört den sexuella njutningen hos kvinnorna hade sjunkit postoperativt, från 67% 

preoperativt till 9%, dock rapporterade 11% av kvinnorna att en ny smärta uppkommit 

postoperativt (Goetsch, 2005). 

 

Påverkan på sexuell funktion 

Kvinnorna upplevde postoperativt att de i högre grad att var nöjda med sitt sexliv, 

preoperativt var 37% nöjda och postoperativt var 83% nöjda (Fram, Saleh & Sumrein, 2013; 

Goetsch, 2005). Efter operationen fanns det en minskning av alla sexuella problem som 
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rapporterats före hysterektomin (Roovers, Van der Bom, Van der Vaart & Heintz, 2003). 

Även kvinnornas egen kroppsbild förbättrades (Gorlero et al., 2008; Tan et al., 2013).  

 

Sexuell förekomst 

Efter hysterektomi gick många kvinnor från att vara sexuella inaktiva till att bli sexuellt aktiva 

(Gorlero et al., 2008; Roovers et al., 2003). Många kvinnor fick en ökad sexuell frekvens 

(Fram et al., 2013; Hartmann et al., 2004). Enligt Roovers och medarbetare (2003) blev 

kvinnornas allmänna tillfredsställelse med sin sexualitet förbättrad efter hysterektomi. 

Preoperativt var 32 kvinnor sexuellt inaktiva, och postoperativt hade 17 av dessa kvinnor 

(53%) blivit sexuellt aktiva, medan 3% av kvinnorna som var sexuellt aktiva preoperativt blev 

sexuellt inaktiva postoperativt (Roovers et al., 2003). Även i studien av Gorlero et al. (2008) 

rapporterades det att fler kvinnor blev sexuellt aktiva postoperativt. En studie från Tyskland 

rapporterade att det fanns en ökning (29,7% respektive 16,4%) av den sexuella frekvensen i 

två olika undersökningsgrupper men den största andelen (56,8% respektive 65,5%) av 

kvinnorna lade inte märke till någon förändring (Brucker et al., 2014). 

 

Sexuell lust 

Den sexuella lusten ökade för många kvinnor efter hysterektomi, men majoriteten av 

kvinnorna upplevde ingen förändring postoperativt (Brucker et al., 2014; Goetsch, 2005). I 

Brucker et al. (2014) jämförde författarna den sexuella lusten preoperativt och postoperativt. 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de två undersökningsgrupperna där författarna 

redovisade att 20,1% respektive 11,1% postoperativt hade en förbättrad sexuell lust men 

majoriteten (58,1% och 59,0%) av kvinnorna ansåg den som oförändrad. Enligt Goetsch 

(2005) fanns det ingen signifikant skillnad preoperativt jämfört med postoperativt när det 

handlade om det sexuella intresset eller orgasmernas intensitet. Författaren rapporterade 

däremot att det fanns en signifikant försämring av kvinnans upphetsning postoperativt.   

 

Sexuell dysfunktion 

Efter hysterektomi skattade många kvinnor FSFI högre än vad de gjorde preoperativt (Radosa 

et al., 2014; Skorupska et al., 2016), men majoriteten av kvinnorna skattade fortfarande FSFI 

så lågt att det indikerade sexuell dysfunktion (Goktas et al., 2015; Radosa et al., 2014; 

Rodriguez, Chedraui, Schwager, Hidalgo & Pérez-López, 2012; Skorupska et al., 
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2016). Radosa och medarbetare (2014) visade en signifikant högre FSFI-poäng postoperativt i 

varje FSFI-domän. En studie från Polen använde sig också av FSFI för att mäta den sexuella 

funktionen hos kvinnorna efter hysterektomi. Studien visade att kvinnorna hade en FSFI-

poäng som indikerade sexuell dysfunktion 12 månader postoperativt men kvinnorna skattade 

FSFI högre än vad de gjort preoperativt. Kvinnorna som hade genomgått en subtotal 

laparoskopisk hysterektomi skattade FSFI signifikant högre än de kvinnor som genomgått en 

total abdominal hysterektomi eller vaginal hysterektomi och var den enda gruppen som inte 

hade sexuell dysfunktion postoperativt (Skorupska et al., 2016). Goktas och medarbetare 

(2015) rapporterade däremot att den sexuella funktionen försämrades postoperativt, vilket 

resulterade i en signifikant minskning av FSFI-poängen. Två studier redovisade även faktorer 

som var relaterade till en försämrad sexuell funktion, dessa faktorer var försämring av 

orgasm, flytningar, upphetsning, smärta, lust och njutning (Goktas et al., 2015; Rodriguez et 

al., 2012). 

 

DISKUSSION 

Majoriteten av kvinnorna i studierna skattade en förbättring av deras livskvalitet genom en 

förbättrad social funktion, aktivitet, minskad depression, förbättrad hälsouppfattning samt 

förbättrad fysisk funktion. Även smärtproblematiken som kvinnorna upplevde minskade 

postoperativt både smärtan som påverkade livskvaliteten och smärtan som påverkade den 

sexuella funktionen. Många kvinnor skattade sin sexuella funktion högre postoperativt men 

de skattade ändå lägre än normalpopulationen. Fler kvinnor blev sexuellt aktiva, fick högre 

sexuell frekvens men skattade den sexuella lusten som oförändrad. 

 

Resultatdiskussion 

Livskvalitet innebär att kvinnan själv värderar sitt psykiska, fysiska och sociala 

välbefinnande, vilka påverkas av kvinnans egna mål och förväntningar (SBU, 2012). De flesta 

kvinnorna skattar dessa domäner högre efter en hysterektomi (Brucker et al., 2014; Goetsch, 

2005; Hartmann et al., 2004; Humalajärvi et al., 2014; Tan et al., 2013; Thakar et al., 2004). 

95% av kvinnorna i studien som Humalajärvi et al. (2014) genomförde uppgav att de var 

mycket eller ganska nöjda med resultatet av operationen ett år postoperativt. Prognosen efter 

en hysterektomi är god eftersom symtomen som ledde till ingreppet försvinner i majoriteten 

av alla fall (Flam & Lundberg, 2007). SBU (2012) nämner att god livskvalitet är att kunna 
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återgå till normalt levnadssätt efter operationen vilket visas på kvinnorna som genomgått 

hysterektomi.  

 

Kvaliteten på dessa artiklar är varierande då vissa är stora prospektiva studier med låga 

bortfall (Hartmann et al., 2004; Humalajärvi et al., 2014; Thakar et al., 2004), medan andra 

studier har lägre kvalitet på grund av stora bortfall (Brucker et al., 2014; Goetsch, 2005) och 

små undersökningsgrupper (Goetsch, 2005; Tan et al., 2013). De artiklar med högre kvalitet 

har högre bevisvärde och är även mer generaliserbara, däremot rapporterar alla dessa artiklar 

liknande resultat vilket innebär att kvinnorna upplever sin livskvalitet förbättrad efter 

hysterektomi oavsett storlek på undersökningsgrupp eller studiemetod. 

 

Fem av studierna som ingick i resultatet visade att den sociala funktionen hos kvinnorna blev 

förbättrad (Brucker et al., 2014; Hartmann et al., 2004; Humalajärvi et al., 2014; Tan et al., 

2013; Thakar et al., 2004). Den sociala funktionen påverkades på så sätt att kvinnorna inte 

behövde lika mycket stöd, fick en förbättring i arbetslivet samt fick en förbättrad relation med 

sina barn (Tan et al., 2013). Kvinnornas förbättring i deras sociala funktion kan bottna i att 

kvinnornas psykiska hälsa överlag blev förbättrad vilket kan ge mer ork till det dagliga livet. 

 

Fysisk aktivitet har många positiva effekter, det finns bland annat evidens att ökad fysisk 

aktivitet ger positiva hälsoeffekter och även en bättre livskvalitet (Folkhälsomyndigheten, 

i.d.). För många kvinnor blev den fysiska hälsan förbättrad efter hysterektomin (Hartmann et 

al., 2004; Humalajärvi et al., 2014; Thakar et al., 2004). Kvinnornas preoperativa fysiska 

begränsningar försvann postoperativt (Humalajärvi et al., 2014). Prognosen av en 

hysterektomi är god vilket stämmer in på de granskade studiernas resultat avseende fysisk 

hälsa då ingen artikel nämner en försämring av den fysiska hälsan efter en hysterektomi. 

 

Kvinnornas psykiska hälsa blev också förbättrad i fyra av fem studier genom att kvinnornas 

depression och ångest minskade samt att kvinnorna fick en bättre hälsouppfattning (Hartmann 

et al., 2004; Humalajärvi et al. 2014; Tan et al., 2013; Thakar et al., 2004), vilket inte återgavs 

i studien av Goktas och medarbetare (2015). Detta kan bero på att den studien endast 

undersökte begreppet depression, inte begreppet psykisk hälsa. De andra ovannämnda 

studierna undersöker fler underliggande begrepp som omfattar psykisk hälsa så som 

hälsouppfattning, mental hälsa och psykisk funktion. De olika resultaten kan även bero på att 

undersökningarna gjordes i olika länder, där studierna som visade att den psykiska hälsan 
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blev förbättrad var lokaliserade i västvärlden medan den studie som inte påvisade en 

förbättring av psykisk hälsa genomfördes i Turkiet, vilket kan innebära att psykisk hälsa ses 

på olika sätt beroende på var personen i fråga befinner sig geografiskt i världen. 

 

I sex studier rapporterades en förbättring av kvinnornas preoperativa smärtproblematik 

(Brucker et al., 2014; Goetsch, 2005; Hartmann et al., 2004; Humalajärvi et al., 2014; Tan et 

al., 2013; Thakar et al., 2004). Smärta var en bidragande faktor till försämrad livskvalitet i 

form av att den påverkade kvinnans kontroll, maktlöshet, förhållande med barn och arbetsliv 

och när smärtan förbättrades skattades även kvinnornas livskvalitet högre (Tan et al., 2013). 

Kvinnor som hade depression i kombination med smärta preoperativt var mer benägna att 

postoperativt uppge smärta vid sex, fick sämre resultat än väntat samt rapporterade en 

långsammare återhämtning jämfört med referensgruppen utan smärta och depression 

(Hartmann et al., 2004). The International Association for Study of Pain (IASP) (2012) 

beskriver att smärta är en personlig känsla som upplevs olika beroende på individen. Smärta 

kan vara en sensorisk och emotionell upplevelse till möjlig vävnadsskada samtidigt som 

smärtan kan vara psykisk. Det kan därför vara möjligt att kvinnor med depression upplever 

psykisk smärta samtidigt som de känner smärta i vävnadsskadan medan kvinnor utan 

depression endast upplever den sensoriska smärtan i vävnadsskadan. Smärta är därför 

individuell och kan vara svår att generalisera. Smärta vid sexuell aktivitet är även en faktor 

som kan resultera i nedsatt livskvalitet, på samma sätt som nedsatt livskvalitet kan resultera i 

försämrat sexuellt liv. Minskad smärta kan därför leda till förbättrad sexuell funktion och 

därmed kan kvinnan uppfatta sin livssituation bättre och skattar då sin livskvalitet högre 

(SBU, 2012). 

 

Många kvinnor gick från att preoperativt vara sexuellt inaktiva till att postoperativt bli 

sexuellt aktiva (Fram et al., 2013; Gorlero et al., 2008; Hartmann et al., 2004; Roovers et al., 

2003). En studie rapporterade att majoriteten av kvinnorna inte skattade någon skillnad i den 

sexuella frekvensen, trots att många blev förbättrade, samt att den sexuella lusten var 

densamma som innan hysterektomin (Brucker et al., 2014). Trots att fyra studier inte 

undersökte domänen ökad sexuell lust kan ökad sexuell frekvens och fler sexuellt aktiva 

kvinnor tyda på att kvinnorna känner en ökad sexuell lust efter operationen (Fram et al., 2013; 

Gorlero et al., 2008; Hartmann et al., 2004; Roovers et al., 2003). Skillnaden mellan 

studiernas resultat kan bero på att kvinnorna kan ha fått olika information preoperativt vilket 

kan leda till att deras förväntningar är olika och därmed kanske vissa kvinnor förväntar sig att 
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bli friska snabbare än andra och därmed skattar dimensionerna olika. Studierna har även 

använt sig av olika mätinstrument där Brucker et al. (2014) har använt sig av frågeformuläret 

FSFI, medan Hartmann et al. (2004) och Fram et al. (2013) använde sig av studiespecifika 

frågeformulär, vilket gör att frågorna ställts på olika sätt och därmed resulterat i olika svar. 

Studien av Goetsch (2005) beskrev att det inte fanns någon signifikant skillnad preoperativt 

jämfört med postoperativt när det handlade om det sexuella intresset eller orgasmernas 

intensitet, men det fanns en signifikant försämring av kvinnans upphetsning postoperativt. 

Samma studie rapporterar dock att kvinnorna postoperativt upplevde att de i högre grad var 

nöjda med sitt sexliv jämfört med hur de upplevde sitt sexliv preoperativt. En anledning till 

detta kan vara att kvinnorna generellt är nöjda med resultatet av hysterektomin, men när de 

blir tillfrågade om detaljer så som upphetsning kanske de inte upplever en lika stor 

förbättring. 

 

Två studier redovisade att den sexuella funktionen postoperativt mätt med FSFI indikerade att 

kvinnorna hade sexuell dysfunktion (Goktas et al., 2015; Rodriguez et al., 2012) medan två 

andra studier visade att kvinnorna skattade sitt FSFI högre postoperativt (Radosa et al., 2014; 

Skorupska et al., 2016). Alla dessa studier visar dock att kvinnorna skattar FSFI under 26,55 

poäng vilket indikerar att de har sexuell dysfunktion (Goktas et al., 2015; Radosa et al., 2014; 

Rodriguez et al., 2012; Rosen et al., 2000; Skorupska et al., 2016), med undantag av 

kvinnorna som genomgick LSH i studien av Skorupska et al. (2016). Detta visar att många 

kvinnor får bättre sexuell funktion postoperativt, men de får ändå inte en lika bra sexuell 

funktion som normalpopulationen. Detta kan bero på att hysterektomi trots allt är en 

gynekologisk operation vilket kommer ha en påverkan på de gynekologiska organen. Som 

kvinnan i studien av Wade och medarbetare (2000) nämnde kände hon sig som en helt ny 

maskin efter operationen, vilket kan innebära att det kan vara svårt att vänja sig med sig själv 

efter operationen och därmed vara svårt att öppna upp sig för andra personer när man inte 

känner igen sig själv. De kvinnorna som genomgått en hysterektomi har även haft sina 

symtom en längre tid då hysterektomi är den behandlingen som används i sista hand (Flam & 

Lundberg, 2007) och därmed kan förändringen att gå från sexuellt dysfunktionell till sexuellt 

funktionell ta längre tid än studiernas undersökningsperiod. 

 

Det kan vara svårt att säga säkert hur påverkan på sexuell frekvens varit då artikelförfattarna 

följt upp kvinnorna under olika tider postoperativt. Uppföljningen var antingen 3 månader 

postoperativt (Goktas et al.,2005), 6 månader postoperativt (Hartmann et al., 2004; Radosa et 
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al.,2014; Roovers et al., 2003), 12 månader postoperativt (Rodríguez et al., 2012; Skorupska 

et al., 2016), 15 månader postoperativt (Fram et al.,2013) eller 24 månader postoperativt 

(Gorlero et al., 2008; Hartmann et al., 2004). Socialstyrelsen (2016) nämner att det tar olika 

tid att återhämta sig postoperativt beroende på vald operationsmetod vilket kan vara en 

bidragande faktor till skillnaden i påverkan på den sexuella funktionen. Att generalisera detta 

resultat kan då vara svårt då artiklarna valt att göra uppföljningen på kvinnorna under olika 

tider postoperativt. Många artiklar som undersökts har dock fått liknande resultat, oavsett när 

deras uppföljning skett, vilket kan innebära att tiden för uppföljningen inte har stor betydelse 

för resultaten. 

 

Hysterektomi är en operation som i de flesta fall gynnar kvinnan genom att hennes 

livskvalitet samt sexuella funktion förbättras. För att gynna kvinnans hälsa och tillfrisknande 

ytterligare bör sjuksköterskan hjälpa kvinnan med det hon själv inte kan göra, som Henderson 

(1989) nämner i sin omvårdnadsteori. Sjuksköterskans uppgift är även att ge kvinnorna 

kunskap och information om den postoperativa tiden efter hysterektomi för att minska 

kvinnornas ångest och oro preoperativt, främja kvinnornas postoperativa självständighet samt 

att hjälpa kvinnan att acceptera det som inte går att förändra. Via vårdande kommunikation 

kan kvinnan bli medveten om sina egna tankar och känslor vilket även hjälper sjuksköterskan 

i omvårdnaden genom att hen anpassar vården efter kvinnans behov (Fredriksson, 2012). Då 

kvinnans livskvalitet förbättras både socialt, fysiskt och psykiskt postoperativt främjar detta 

både individen och samhället. Kvinnan behöver inte vara sjukskriven för sina symtom som 

hon upplevde innan operationen. Detta gynnar samhället genom att det blir mer 

kostnadseffektivt, skapar en förbättrad arbetskraft, samtidigt som kvinnans förbättrade 

livskvalitet bidrar till ökad ork för sitt dagliga liv både på arbetet och i hemmet. Det blir en 

positiv cirkel. Som sjuksköterska är det viktigt att ge ett korrekt etiskt handlande genom att 

vara lyhörd, visa medkänsla och anpassa information till kvinnan för att stötta henne genom 

tiden runt operationen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Metoddiskussion 

Den ursprungliga intentionen var att undersöka kvalitativa artiklar för att få en ökad förståelse 

för kvinnans upplevelser efter hysterektomi. Det fanns dock inte tillräckligt många kvalitativa 

artiklar som författarna hade tillgång till och därför valdes en undersökning av kvinnans 

skattade livskvalitet och sexuella funktion i stället. För en djupare förståelse kring kvinnans 
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individuella upplevelse bör fler kvalitativa intervjustudier genomföras. Den primära tanken 

var att inkludera studier där hysterektomin skulle vara ett problem ur ett 

familjebildningsperspektiv. När sökningarna sedan gjordes förkastades denna tanke då de 

utvalda artiklarna inte berörde familjebildningsperspektivet. Åldersintervallet blev därmed 

större än tänkt vilket kan ha påverkat resultatet då det finns en chans att yngre kvinnor 

upplever att livskvalitet och sexuell funktion blir mer påverkat efter en hysterektomi i och 

med att de kan beakta familjebildningsperspektivet annorlunda jämfört med äldre kvinnor, 

och därmed kan de båda grupperna skatta livskvalitet och sexuell funktion olika. Ännu en 

primär tanke var att undersöka alla kvinnor som genomgått en hysterektomi, oavsett vad 

operationsorsaken var. Detta visade sig vara ett alltför brett område att undersöka då det finns 

flera olika indikationer för att genomgå en hysterektomi, exempelvis malignitet eller 

hysterektomi efter förlossning. Därför blev inklusionskriteriet att endast hysterektomi av 

benign orsak skulle beaktas. Detta blev en fördel för resultatet då resultatet blev mer specifikt 

och därmed generaliserbart för just det område som undersöktes. 

 

Alla artiklar i litteraturstudien var originalartiklar med hög eller medel kvalitet. En svaghet 

med denna litteraturstudie var att fem av artiklarna hade ett högt bortfall, där det högsta 

bortfallet låg på 53%, och två av studierna som undersöktes inte redovisade något bortfall 

alls. För att kunna generalisera resultatet i en studie bör bortfallet vara så lågt som möjligt, 

samt innehålla en bortfallsanalys. De flesta artiklar valde att inte göra en bortfallsanalys på 

det första, stora bortfallet då det förväntas ett stort bortfall vid enkätstudier (Forsberg & 

Wengström, 2016). Om vissa kvinnor exkluderades under studiens gång beskrev författarna 

detta. Storleken på urvalet har en betydelse för generaliserbarheten då ett större urval 

indikerar större bevisvärde (Forsberg & Wengström, 2016). Samtliga ingående artiklar hade 

en stor undersökningsgrupp, utom Tan et al. (2013) som endast hade en undersökningsgrupp 

på 16 personer. Detta har tagits i beaktning och räknats med i kvalitetsbedömningen av 

artikeln, som trots detta var av medel kvalitet och därmed inkluderades i studien. 

 

Kvalitetsgranskningsmallen var en modifierad version av Forsberg och Wengström (2016) 

där ett eget poängsystem valdes ut. En svaghet med denna litteraturstudie kan vara att 

kvalitetsgranskningsmallen gav alla frågor samma poäng. Detta är en svaghet då vissa frågor 

kanske borde värderats med högre poäng än andra. Artiklar kan då fått en annan kvalitet och 

därmed påverkat resultatet med bortfall av artiklar vid kvalitetsgranskning. En styrka med 

kvalitetsgranskningen är att det är två objektiva personer som granskat artiklarna och sedan 
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resonerat tillsammans för att gemensamt besluta om vilken slags kvalitet en artikel bedömdes 

ha. 

 

Efter resultatanalysen av artiklarna bildades det kategorier och underkategorier för att 

sammanställa resultatet efter syftet. Smärta blev en egen kategori då författarna såg att smärta 

var något som rapporterades i både de studierna som undersökte kvinnornas livskvalitet samt i 

de studierna som undersökte kvinnornas sexuella funktion efter hysterektomi. 

Artiklarnas relevans ansågs vara hög då alla artiklar som valdes ut var publicerade under 

2000-talet, vilket innebar att de innehöll den mest aktuella forskningen. Klinisk forskning är i 

de flesta fall en färskvara då kunskapsläget, verksamheter och forskningsresultat ofta 

förändras hela tiden. Artiklarna som valdes ut var kvantitativa studier som antingen var 

retrospektiva eller prospektiva. Retrospektiva studier har lågt bevisvärde men valdes ändå att 

inkluderas i denna studie på grund av att ämnet inte är tillräckligt utforskat för att exkludera 

dessa artiklar (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Kliniska implikationer och förslag till vidare forskning 

Resultaten från denna studie visar att de flesta kvinnor som genomgått hysterektomi skattar 

sin livskvalitet och sexuella funktion högre än vad de gjorde preoperativt trots att kvinnorna 

ändå indikerar en kvarvarande sexuell dysfunktion. Detta är viktigt att informera kvinnorna 

om preoperativt och det är även viktigt för vårdpersonal att vara uppdaterad kring kvinnors 

upplevelser efter en hysterektomi. Mer adekvat information och hjälp förbereder kvinnan 

genom att hon vet vad hon har att förvänta sig vilket kan leda till ett ännu bättre resultat.  

Vidare forskning om hur kvinnan upplever tiden innan en hysterektomi kan vara bra då 

vårdpersonal ska kunna stötta kvinnan under denna tid och för att få en djupare förståelse av 

kvinnans upplevda livskvalitet och sexuella funktion bör det göras fler kvalitativa 

undersökningar. Kvalitativa studier kommer bidra med större och mer ingående information 

där kvinnorna själva berättar hur de upplever sin livssituation efter hysterektomin samt vad 

vården kan tillföra kvinnorna innan, under och efter operationen. 

 

Slutsats 

Majoriteten av de kvinnor som genomgått en hysterektomi på grund av benigna orsaker 

skattar sin livskvalitet bättre postoperativt genom att kvinnorna får en förbättrad social 

funktion, fysisk funktion och psykisk hälsa. Den sexuella funktionen skattas högre trots att 
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kvinnorna fortfarande skattar lägre än vad normalpopulationen gör. Fler kvinnor blir sexuellt 

aktiva och får högre sexuell frekvens men den sexuella lusten upplevs oförändrad. 
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